
Koppla in rullen

• Koppla in klämmorna på batteriet.

Den röda klämman skall anslutas till pluspolen (röd) och den svarta

till minuspolen(svart), se bild 1.

• Tryck i stickproppen ordentligt i uttaget på rullen och dra åt

låsmuttern, se bild 2. Nu startar rullen.

Den här rullen skall anslutas till 12 volt likspänning, Den får inte anslutas till någon annan spänning, tex 

110 eller 220 volt växelspänning eller 24 volt likspänning.

(SE) Svenska

Påspolning av lina

• Dra linan genom linspridaren och bind fast den på spolen.

• Kontrollera att teckenfönstret ser ut som på bild 5.

• Tryck samtidigt ner knapparna [AUTO stop] och [RANGE] och håll dem intryckta i tre sekunder. Då 

skall teckenfönstret se ut som på bild 6.

• Välj nu antal meter lina du vil ha på rullen. 

Tryck på knappen [AUTO-STOP] och välj en av de sex förutbestämda linlängderna. Bild 7.

[PE4–400m]  [PE5–200m]  [PE5–300m]  [PE6–200m]  [PE6–300m]  [PE8–200m]

När man har valt det antal meter man vill ha på rullen, för man hastighetsreglaget till off läge och för den sedan framåt sakta. 

Ruller kommer nu att starta påspolningen av lina.

• Håll linan spänd under uppläggningen. Lägger man på linan för löst är det risk att den skär ner och man får problem när man 

fiskar.

• Väljer man 300meter lina, kommer rullen att stanna automatiskt på 285 m därefeter vevar man in dom sista 15 meterna 

manuellt så att det står 300 meter på displayen.

• När det står 300 meter trycker man på [RANGE/BOTTOM] knappen och det kommer då stå ok i dispalyen och rullen kom-

mer att starta om och sedan kommer det stå 0,0 . Bild 8

• Nu är rullen klar att fiska med.

Torka av rullen med sötvatten och förvara den torrt när den inte används.

 Linspridaren på rullen skall smörjas regelbundet.

 Byter man kopplingar på elsladden  GÄLLER INTE GARANTIN.

 När vi fyller rullen med lina använder vi Fladen Braid Lina 0,28 mm, en perfekt lina till Elrullen.


